
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 14 січня  2021  року   № 2      Початок: 9 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                     актовий зал  міської  ради  

                                                            

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  30 (реєстраційний листок додається)                                           
 

Головуючий на засіданні    –  Олександр БЕРЕГОВИЙ,   міський голова. 
                                                                                                                                   

Запрошені: Бенедик Олена, головний спеціаліст відділу організаційно-

кадрової роботи та контролю, Богун Наталія, головний спеціаліст  

відділу з питань житлово-комунального  господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності, Змієвька Любов, начальник загального 
відділу, Ковальова Любов, головний спеціаліст  відділу з питань 
засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю, Комощук 
Олена, начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі, 
Шувалов Вадим, спеціаліст І категорії загального відділу. 

 
  

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного роботи 
виконавчого комітету міської ради в цілому: 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 

 

1.  Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Баштанської міської ради та затвердження зразків документів 
адміністративної комісії. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

2. Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 17.06.2020 р. №84 «Про надання повноважень по складанню протоколів 
про адміністративні правопорушення посадовим особам на території 
Баштанської ОТГ». 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
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3. Про організацію громадських робіт на підприємствах, організаціях 
та установах Баштанської міської ради в 2021 році. 
Інформує  ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович,   

заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради 

 

4. Про визначення видів громадських робіт для засуджених до 
громадських робіт та порушників, на яких накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських робіт у 2021 році. 
Інформує  МАЙДАНОВ Володимир Вікторович,   

начальник КО «Правопорядок» 
 

5. Про погодження річного плану надання послуг з поводження з 
побутовими відходами КП «Добробут» на 2021 рік. 
Інформує  КОМОЩУК Олена Іванівна,   

начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 

 

6. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до 
виконавчого комітету Баштанської міської ради у 2020 році. 
Інформує  ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна,   

начальник загального відділу  
виконавчого комітету міської ради 

 

7. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов. 
Інформує: БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 

 

8. Про надання дозволу ПІБ на зняття з реєстрації та на реєстрацію 
місця проживання її малолітнього сина. 
Інформує  БЕНЕДИК Олена Іванівна,   

головний спеціаліст відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю 

 

9. Про надання дозволу на прийняття в дар квартири неповнолітньою 
ПІБ. 
Інформує  БЕНЕДИК Олена Іванівна,   

головний спеціаліст відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про утворення адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Баштанської міської ради та затвердження зразків документів 
адміністративної комісії. 
Доповідала   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
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Член виконавчого комітету міської ради Володимир Яник зауважив, що   
у складі адміністративної комісії  не має  представника  громадської організації. 

Міський голова Олександр Береговий запропонував члену виконавчого 
комітету міської ради надати свої пропозиції по кандидатурі  на розгляд 
чергового засідання виконавчого комітету. 
 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: «за» - 28 

                                   «проти» - 1 

                                   «утримались» - 1 

                                                                                               

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 36 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.06.2020 р. №84 «Про надання повноважень по складанню 
протоколів про адміністративні правопорушення посадовим особам на 
території Баштанської ОТГ». 
Доповідала   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради Лариса Кононенко  

у ході своєї доповіді запропонувала доповнити проєкт рішення ще однією  
уповноваженою особою складати протоколи про адміністративні 
правопорушення за статтями 197, 198 КУпАП – Юрчиком Богданом 
Богдановичем, тимчасово виконуючим обов’язки спеціаліста І категорії 
загального відділу (Пісківський старостинський округ), у зв’язку з його 
призначенням на роботу. 
 

Проведено   голосування за проект рішення з внесеними 
доповненнями. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 37 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про організацію громадських робіт на підприємствах, 
організаціях та установах Баштанської міської ради в 2021 році. 
Доповідав  ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович,   

 заступник міського голови з питань діяльності  
 виконавчих органів ради 

    

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №38 додається) 
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СЛУХАЛИ: 4. Про визначення видів громадських робіт для засуджених до 
громадських робіт та порушників, на яких накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських робіт у 2021 році. 
Доповідав   МАЙДАНОВ Володимир Вікторович,   

  начальник КО «Правопорядок» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 39 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про погодження річного плану надання послуг з 
поводження з побутовими відходами КП «Добробут» на 2021 рік. 
Доповідала:   КОМОЩУК Олена Іванівна,   

     начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 

У ході обговорення даного питання члени виконавчого комітету міської 
ради Євген Кокітко та  Віктор Кот  зауважили, що річний  план надання 
послуг з поводження з побутовими відходами КП «Добробут» має відповідати 
Схемі санітарної очистки міста. 

 

 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: «за» - 27 

                                   «проти» - немає 

                                   «утримались» - 3 

                                                                                               
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №40 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що 
надійшли до виконавчого комітету Баштанської міської ради у 2020 році. 
Доповідала:  ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна,   

начальник загального відділу  
виконавчого комітету міської ради 

 

 Проведено   голосування за проєкт рішення. 

 Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №41 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов. 
Доповідала: БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 
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  Проведено   голосування за проєкт рішення. 

                      Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 42 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу  ПІБ на зняття з реєстрації та на 
реєстрацію місця проживання її малолітнього сина. 
Доповідала:    БЕНЕДИК Олена Іванівна,   

головний спеціаліст відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю 

 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 43 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на прийняття в дар квартири 
неповнолітньою ПІБ. 
Доповідала:    БЕНЕДИК Олена Іванівна,   

головний спеціаліст відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю 

 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 44 додається) 
 

Після розгляду планових питань порядку денного начальник відділу з 
питань містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного 
захисту, головний архітектор ОТГ Леонід Сириця   зазначив, що прийняте 
рішення про надання повноважень по складанню протоколів про 
адміністративні правопорушення посадовим особам на території Баштанської 
ОТГ, є дуже слушним, оскільки до міської ради надійшло  доручення голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації про визначення таких 
уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. 
 

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           

 
Любов Змієвська 2 70 26 

 


